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MOTTO 

 

مثِْ َواْلُعْدَواِن َواتـُقوا اللَه ِإن اللَه شَ  ِديُد َوتـََعاَونُوا َعَلى اْلِرب َوالتـْقَوى َوَال تـََعاَونُوا َعَلى اْإلِ
  )2اْلِعَقاِب. (املائدة: 

 
… Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…”(QS. al-
Maidah: 2). *1 

 

 

                                                 
1 *Soenarjo, dkk., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 156. 
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ABSTRAK 

Judul :  Upaya Peningkatan Prestasi Belajar Siswa pada  
Pelajaran IPA Materi Makanan Hewan Melalui 
Penerapan Metode Team Quiz (Studi Tindakan Kelas di 
Kelas IV MI YATPI Latak Godong Grobogan Tahun 
Pelajaran 2011/2012) 

Nama  :   Mulyono  
NIM :   093911083 

 
Skripsi ini dilatarbelakangi pembelajaran IPA di kelas IV MI YATPI 

Latak Godong Grobogan yang masih menggunakan metode konvensial sehingga 
siswa hanya mampu menghafal materi tanpa mengetahui dan memahami isi 
materi, ketika hafalannya sudah hilang maka mereka akan susah menjawab 
masalah yang diberikan guru. Guru harus menyajikan pembelajaran menarik 
sebagai upaya menumbuhkan motivasi belajar anak didik, Salah bentuk metode 
pembelajaran yang bisa menciptakan keaktifan siswa dalam rangka meningkat 
hasil belajar siswa adalah menerapkan metode team quiz (kuis kelompok).  

Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: 1) Bagaimanakah 
penerapan metode team quiz pada mata pelajaran IPA materi Makanan Hewan di 
kelas IV MI YATPI Latak Godong Grobogan? 2) Bagaimanakah peningkatan 
prestasi belajar siswa kelas IV MI YATPI Latak Godong Grobogan pada mata 
pelajaran IPA materi Makanan Hewan setelah penerapan metode team quiz? 

Permasalahan tersebut di bahas melalui penelitian tindakan kelas yang 
dilakukan melalui 2 siklus dengan setiap siklus tahapannya adalah perencanaan, 
tindakan, observasi dan refleksi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan metode team quiz 
pada mata pelajaran IPA materi Makanan Hewan di kelas IV MI YATPI Latak 
Godong Grobogan dilakukan dengan guru membagi siswa dalam beberapa 
kelompokuntuk melakukan team quiz, setiap kelompok membuat pertanyaan 
untuk dilemparkan kepada kelompok lain, jika kelompok yang diberi pertanyaan 
tidak bisa menjawab maka dilempar kepada kelompok lainnya, dan proses ini 
berjalan secara bergantian sampai semua kelompok mendapat giliran yang sama.  
2) Terjadi peningkatan prestasi belajar siswa kelas IV MI YATPI Latak Godong 
Grobogan pada mata pelajaran IPA materi Makanan Hewan setelah penerapan 
metode team quiz hal ini dapat dilihat dari kenaikan hasil belajar tiap siklusnya 
dimana pada pra siklus ada 11 siswa atau 42,3%, pada siklus I ada 18 siswa atau 
69,2% dan pada siklus II tingkat ketuntasannya ada 24 siswa atau 92,4% ini 
menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan berhasil dan sesuai dengan 
indikator yang telah ditetapkan yaitu rata-rata nilai hasil kuis 70 sebanyak 75% 
dari jumlah peserta didik  telah terpenuhi. 
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